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RELATÓRIO TÉGNTGO DE MONTTORAMEHTO E AVALIAÇÃO N" CIeí20{9

A Comissão de Monitoramento e Avaliaçáo composta pelas seÍvidoras;
Priscila Lemmertz Diefenthãiler, Juliane Birk e Rosaura Guimarães Conêa Gomes,
diante da Prestação de Contas da Associação Coral de Portão referente aos meses
de maio, junho e julho deste exercício, passâmos a tecer Relatório Técnico nas
Íarnnne dn arf 50 S,'lo r{a I ai {2 n'tOnfi1 Á,'iviirivg vv qlt, vvl § r vg LvÍ lv'v, viÉú- ir.

Prestação de Contas apresentada pela Entidade através do Protocolo no

2019i3963 e 201914901 .

Documentos juntados: Relatório financeiro, fotos e NF's.

Í.Descrição sumária das atividades e metas estabeleeidas:
A AssociaÇão Coral demonstra, através de Íotos, realizar os ensaios.
A ata não foi entregue pois se encontra para registro de troca de diretoria,
em Cartório,
Foram reaiizados ensaios, jogo cie carteias apreseniação na Feira eio Peixe
do Muniçípiç.
Os ensaios são abertos à populaçâo sem custo aos participantes.
Desenvolvem a aproximação da população com a música e pro.letos

sociais voluntários à sociedade.
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impacto do benefício social obtido em razão da execução da objeto
até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aproyados
no plano de trabalho.
Atendeu no período o objetivo previsto no plano de trabalho que é ofertar à
população a participaçâo no coro musical, apresentaÇões à camunidade
local, aproximando à população com a música e representar o Município
em eventos regÍonais e nacional.

lll. Valores efetivamente transferidos pela administração pública.
Os valores transferidos a entidade nos meses correspondentes a presente
prestação de contas §omam o valor de RS 7.200,00 (sete mil e duzentos
reaisi.

IV.Análise dos documentos comprobatérics das despesas apresenüados
pela organização da sociedade civil na prestaçâo de contas, quanda
não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos
no respectivo termo de colaboração ou de fomento.
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A entidade apresenta NFe's de despesas correspondentes a RS 7.200,00
(sete mii e {iuzentos reais), correspsndenie a ciespesas com Êegenie e
Preparador Vocal.
NFe 024.533.368 - Valor RS 2.400,00 - Rodrigo da Rocha Leite - Serviços
de Regência Têcnica e Preparação Vocal;
NFe 024.908.608 - Valor R$ 2.400,00 - Rodrigo da
r{a PonÂnnia Tánnine a Draner"aaãn \/nnal'uv i ivvvr rgrq r 9vr rivq v r i vlJuí uYsv- Y v_vsr,

NFe 025.525-A74 - Valor RS 2.400,0ü - Rodrigo da
de Regência Técnica e Preparação Vocal;

Rocha Leite - Serviços

Rocha Leite - §erviços

V. Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles internos e
êxtêrno, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas
conclusões ê das medidas que tomaram em ocorrência dessas
auditorias.
Não foram realizadas auditorias externas no período pela Comissão.

CONCLUSÃO: AçÕes e prestação de contas estão de açordo csl"tl o plano
de trabalho, aprÕvado com relação ao período, restando a apresÊntação
das Atas, que deverão ser eÕmBlêmentadas nas prestaçÕes de contas
subsequentes.

Pofião, em 16 de agosto de 2019.

NTToRAMENTO E AVALTAÇÃ0


